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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 
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Valoarea tranzactiilor pe actiuni a ramas aproape 

neschimbata, fiind de 7,5 mil. Euro. Cei mai multi 
indicii au inchis pe minus, cu deprecieri minore, 

doar BETAeRO acrescut cu peste 1%. 

 
TLV a recucerit primul loc in clasamentul 

lichiditatii, cu peste 8,6 milioane lei, din care 

aproape o jumatate a fost intr-o singura 
tranzactie. Pe doi si trei s-au clasat SNP si BRD, cu 

in jur de 3,5 milioane lei fiecare. TLV a ramas pe 

zero, iar BRD a scazut cu 1,24%. Cealalta banca 

importanta, EBS, a continuat sa se aprecieze, in 

aceasta sedinta cu 2%. FP a inchis usor pe minus 

dupa o sedinta agitate. EVER si TTS au reusit sa 
depaseasca un milion de lei fiecare. M a trecut de 

2 milioane. Au fost opt emitenti care au depasit un 

milion de lei valoare tranzactionata. 
 

SNG si SNN au avut iar volume modeste. AROBS  

afost cel mai tranzactionat emitent de pe AeRO si 

s-a apreciat cu aproape 4%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Programul Fidelis al Ministerului Finanțelor Publice strânge subscrieri cu precădere pentru 

emisiunile în euro. În sistemul Bursei de Valori București au fost introduse aproape 2.800 de 
ordine, valoarea agregată a acestor subscrieri fiind în echivalent 81,89 milioane euro. (profit.ro) 

 
 

Listarea Hidroelectrica nu contribuie la dezvoltarea capacităţilor energetice, dar umflă buzunarele 
băncilor occidentale cu 80 de milioane de euro. (zf.ro) 

 
 
Vivre Deco a amânat plata cupoanelor obligaţiunilor listate pe Sistemul Multilateral de 

Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), în urma intrării în procedura de concordat 
preventiv, a anunţat vineri compania. (bursa.ro) 

 
 

Rata anuală a inflației a ajuns la 15,3% în luna august. Gazele (70%), cartofii (54%) și uleiul 
(49%) au avut, în continuare, cele mai mari scumpiri. (profit.ro) 

 
 

Chiar dacă activitatea de tranzacționare a ultimei sesiuni a rămas sub media zilnică a anilor 
precedenți, lichiditatea a fost mai bine distribuită în adâncime, cu 9 instrumente financiare 

depășind reperul de 1 milion de lei. (profit.ro) 
 

 
Preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, greşeşte când continuă să crească puternic 
dobânda de politică monetară pentru a potoli inflaţia, crede Cathie Wood, fondatorul firmei de 

investiţii Ark Invest, scrie Business Insider. (bursa.ro) 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/plasamente-de-peste-80-milioane-euro-in-oferta-de-titluri-de-stat-pentru-populatie-20855831
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/listarea-hidroelectrica-nu-contribuie-la-dezvoltarea-capacitatilor-21153579
https://www.bursa.ro/in-urma-intrarii-in-procedura-de-concordat-preventiv-vivre-amana-plata-cupoanelor-obligatiunilor-listate-la-bvb-02156745
https://www.profit.ro/stiri/economie/rata-anuala-a-inflatiei-a-ajuns-la-15-3-20856378
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/volumele-revin-partial-la-bvb-20854572
https://www.bursa.ro/cathie-wood-fondatorul-ark-invest-powell-greseste-cand-continua-sa-creasca-puternic-dobanda-pentru-a-potoli-inflatia-65246748


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.876,73 -0,15 

BET-TR 23.079,57 -0,15 

BET-BK 2.204,25 -0,22 

BETPlus 1.772,00 -0,12 

BET-FI 50.791,13 -1,37 

BET-NG 898,60 -0,13 

BET-XT 1.043,91 -0,34 

BET-XT-TR 2.015,67 -0,34 

BETAeRO 914,44 1,33 

ROTX 26.891,07 -0,15 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 9 septembrie 2022.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi.    

Evolutie indici 

Platforma de tranzactionare cu 

functionalitate extinsa: lansare, 

modificare, anulare ordine de 
vanzare si cumparare, urmarire 

cotatii in timp real si adancimea 

piata, vizualizare portofoliu. 

Platforma este accesibila la 

adresa: 

www.cotatiibursiere.ro 

 

  

 

 

 

Servicii Email 
ESTtrade Confirm: confirmari 

ale tranzactiilor efectuate se 

transmit automat pe email. 

ESTtrade Comunicat: toate 

comunicatele emitentilor din 

portofoliu ajung in Inbox. 

ESTtrade Financiar: sumar pe 
mail a tuturor operatiunilor 

financiare din ziua curenta. 

ESTtrade Dividend: mesaj de 

confirmare a depunerilor 
contravalorilor dividendelor 

actiunilor detinute in portofoliu 

 

 

ESTtrade 

Top Valoare 

Emitent Ultimul Pret Valoare (lei) 

TLV 19,4600 8.779.101,46 

SNP 0,4560 3.550.077,86 

BRD 12,7400 3.427.272,04 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4560 7.796.212 

FP 1,9500 1.374.967 

BRK 0,1528 812.303 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 9 septembrie 2022. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.ro 
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Sursa: www.bvb.ro 

https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRD
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
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Societatea a fost infiintata in anul 1995, odata 

cu piata reglementata de capital din Romania, 
avand c unic obiect de activitate de la momentul 

infiintarii si pana la ora actuala serviciile de 

investitii financiare. 

 

ESTINVEST S.A. este una dintre cele mai active 

firme de pe piata de capital romaneasca, este 

membru al Bursei de Valori Bucuresti si membru 

al Asociatiei Brokerilor. 

 

ESTINVEST S.A. este o firma dinamica, cu un 

personal tanar si ambitios, avand o buna 

pregatire profesionala. 

 

ESTINVEST 

Societatea de Servicii de 

Investitii Financiare  
ESTINVEST SA 

 
Sediul central: Str.Republicii, 

Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania 
 

Tel:0237 238900; 0728 282 012 

 

Website: www.cotatiibursiere.ro 
www.estinvest.ro 

Email: contact@estinvest.ro  

 

ESTINVEST SA 

Str. Republicii Nr.9, Focsani, Judet Vrancea, Romania, Nr. O.R.C. J39/663/1995, CUI 8017326 

Telefon: 0237 238 900, Fax: 0237 237 471, www.estinvest.ro, https://www.cotatiibursiere.ro/ 

Decizie autorizare 2668/05.08.2003, Nr.Reg. ASF PJR01SSIF/390040/24.05.2006 

 

Acest material este publicat de catre ESTINVEST SA, societate de servicii de investitii financiare si are un 

scop informativ, neconstituind o recomandare de cumparare sau de vanzare a unor instrumente financiare.  

Datele utilizate pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse considerate de noi a fi de incredere, 

insa nu putem garanta corectitudinea si exhaustivitatea lor. 

Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luata dupa consultarea mai multor surse de informare 

diferite. Investitorii sunt anuntati ca orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme 

de estimare si nu pot garanta un profit cert. Investitia in instrumente financiare este caracterizata prin 

riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.  

Estinvest SA si realizatorii acestui buletin nu isi asuma nici un fel de obligatie pentru eventuale pierderi 

suferite in urma folosirii acestor informatii. 

Reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui raport este posibila numai cu acordul 

prealabil scris al ESTINVEST. 

http://www.cotatiibursiere.ro/
http://www.estinvest.ro/

